Olá,
Este informativo contém informações sobre os módulos de 6 dias do GTT Brasil, O
Renascimento da Pesquisa Psicodélica e a Metodologia Clínica de Stanislav Grof, com Eduardo
Schenberg (convidado especial), Álvaro Jardim e Dora Jardim, a serem realizados de 17 a 22 de
outubro de 2016, e A Arte e a Prática da Integração, com Álvaro Jardim e Dora Jardim, de 6
dias, do GTT Brasil a serem realizados de 24 a 29 de outubro de 2016, na Fazenda Sítio Velho
Areias, Serra da Bocaina, Vale Histórico, SP. (www.fazendasitiovelho.com.br)
As oficinas estão disponíveis a qualquer interessado nesses tópicos e na realização de trabalho
interno profundo para autodescoberta, transformação e cura. Para aqueles que desejam se tornar
profissionais certificados em Respiração HolotrópicaTM (RH), os módulos são eletivos.
O treinamento seguirá estritamente os Princípios da RH, desenvolvidos pelo Dr. Stanislav Grof e
Christina Grof, e os acordos éticos, assinados pelos praticantes da RH.
Segue a descrição do programa para os módulos:
O Renascimento da Pesquisa Psicodélica e a Metodologia Clínica de Stanislav Grof (50 horas)
"O LSD é um catalisador ou amplificador de processos mentais. Se usado
apropriadamente, ele pode se tornar algo como o microscópio ou telescópio da
psiquiatria", Stanislav Grof em "LSD Psychotherapy" (1980). Pesquisas científicas
fascinantes estão em andamento, redescobrindo o potencial médico dos psicodélicos –
conhecidos há séculos por diversos povos que utilizam as Plantas dos Deuses – e
revelando o efeito delas no cérebro humano. Stan Grof foi um dos pioneiros nas
pesquisas sobre os potenciais usos terapêuticos dessas substâncias e seu trabalho é
amplamente reconhecido ainda hoje, quando sua metodologia clínica vem sendo
utilizada nas modernas pesquisas com psicodélicos.
Nesse módulo serão abordados:
- Aspectos básicos de quais são os principais psicodélicos (plantas, moléculas, usos
tradicionais e modernos);
- Aspectos históricos, incluindo quem foram os principais personagens da era dourada
da psiquiatria e fundadores da ciência psicodélica, a proibição e sua interferência nas
pesquisas científicas, quais são as instituições atualmente envolvidas no renascimento
dessas pesquisas;
- Quais são os principais resultados das pesquisas atuais e como eles se relacionam com
o que já havia sido descoberto;
- Psicologia do futuro, a metodologia clínica de Stan Grof e sua aplicação nas pesquisas
modernas de terapias com psicodélicos, comparação da respiração holotrópica com as
terapias com substâncias;
- Pesquisas psicodélicas no Brasil, MDMA no tratamento de estresse pós-traumático,
ayahuasca e depressão e ibogaína para dependência química de estimulantes.
A Arte e a Prática da Integração (50 horas)
Integrar é 'tornar completo'. O valor do trabalho profundo em estados incomuns de consciência
é, em parte, dependente de nossa habilidade para refletir e trabalhar com o material que nos são
oferecidos. Nesse módulo exploraremos o tema da integração tanto da perspectiva pessoal
como profissional. Em adição à Respiração Holotrópica, os participantes serão introduzidos a
uma variedade de ferramentas úteis em explorações posteriores dos temas, questões, insights
que têm emergido, durante as sessões. Essas modalidades incluirão meditação, relato escrito,
movimento e arte. Esse módulo é altamente experiencial e convida os participantes a
penetrarem no domínio criativo da auto-expressão. "Embora a experiência transpessoal seja
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potencialmente curativa, seus efeitos são com frequência temporários a menos que um esforço
seja feito para estabilizar o insight obtido. A tarefa, por isso, vai além da indução de cada
experiência para a tarefa de integrá-la, efetivamente, dentro da vida diária." Frances Vaughn em
"Healing and Wholeness: Transpersonal Psychology" de "Paths Beyond Ego: The Transpersonal
Vision".
IMPORTANTE: Se você já for um profissional certificado em RH e desejar vir para algum
módulo de treinamento, o valor de sua taxa será reduzida em R$ 500,00 (quinhentos reais).
O QUE E QUANDO:
1) O Renascimento da Pesquisa Psicodélica e a Metodologia Clínica de Stanislav Grof com
Álvaro Jardim, Dora Jardim e Eduardo Schenberg, de 17 de outubro de 2016, 2a. feira, às 10:30
horas a 22 de outubro de 2016, sábado, às 12:30 horas.
2) A Arte e a Prática da Integração, com Álvaro Jardim e Dora Jardim, de 24 de outubro de
2016, 2a. feira, às 10:30 horas a 29 de outubro de 2016, sábado, às 12:30 horas.
REGISTRO:
1) O Renascimento da Pesquisa Psicodélica e a Metodologia Clínica de Stanislav Grof, 2a.
feira, 17 de outubro de 2016, às 9:30 horas. Os módulos iniciarão após o registro,
aproximadamente às 10:30 horas. Saída: sábado, 22 de outubro de 2016, às 14:00
horas, com almoço incluído.
2) A Arte e a Prática da Integração, 2a. feira, 24 de outubro de 2016, às 9:30 horas. Os
módulos iniciarão após o registro, aproximadamente às 10:30 horas. Saída: sábado, 29
de outubro de 2016, às 14:00 horas, com almoço incluído.
AGENDA DIÁRIA: Com exceção dos primeiros e últimos dias, esta será a agenda diária
aproximada: Café-da-manhã: 8:00 às 9:00 h / Início manhã: 9:00 h / Intervalo para almoço:
12:30 às 14:00 h / Início à tarde: 14:30 h / Jantar: 18:00 às 19:00 h / Início à noite: 19:00 h /
Encerramento: 21:30 às 22:00 h.
ONDE:
Fazenda Sítio Velho - www.fazendasitiovelho.com.br
MAPA: Link para o local no google maps:
https://www.google.com.br/maps/@-22.6812673,-44.7624957,15023m/data=!3m1!1e3?hl=ptBR e
http://www.aljardim.com.br/gtt_brasil/index.php
A Fazenda Sítio Velho é composto de belas paisagens, paz, beleza e harmonia. É um convite à
interiorização, à busca do auto-conhecimento, ao equilíbrio interior e à integração com a
natureza, oferecendo toda a infra-estrutura para os participantes. Na área externa, amplos
gramados para danças, vivências e lazer, além da mata virgem, cachoeira, o local para fogueiras
e a área interna para estacionar os carros. Por favor, não tragam animais de estimação.
ACOMODAÇÕES: Disponibilizamos de oito quartos triplos, limitados a 24 participantes.
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ALIMENTAÇÃO: Toda a alimentação servida entre o jantar de domingo até o almoço de sábado
estarão inclusas no pacote.
ÀS SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: Além de perguntar se você é vegetariano, nós não poderemos
fazer solicitações de dietas especiais.
Em cada refeição serão servidas variedades de alimentos para escolha, entretanto, se uma
alimentação especial for importante para você, por favor, planeje trazer o que você necessita.
IMPORTANTE: Os extras de consumo utilizados na pousada serão da responsabilidade dos que
vierem a consumir e deverão por eles serem pagos. Quem for fazer as duas oficinas deverá
pagar uma diária extra, entre as oficinas ou módulos, no valor de duzentos reais (R$ 200,00).
TRANSPORTE: O transporte e translado correrão por conta de cada participante.
A chegada até o local poderá ser de carro próprio, van fretada, ônibus até determinada cidade e
taxi o restante do percurso.
Para informações sobre como chegar ao local da oficina, entrem em contato com a pousada,
com Antonio Pedro Goulart, e-mail: <antoniopedro2008@gmail.com>, após se inscreverem.
O QUE TRAZER: Roupas confortáveis, sandálias, tênis, roupa de banho, jaquetas, capa de
chuva, lanterna, bloco para anotações, protetor solar, garrafa para água.
VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO: Inclui o treinamento, hospedagem - em aptos triplos
(8), no total de 24 participantes - e alimentação, a partir do domingo, à noite, com jantar.
(A) à vista:
1. Até 10 agosto 2016 = R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
2. A partir de 11 de Agosto de 2016 = R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)
(B) mensalmente:
1. Começando até 10 Agosto 2016 = 5 X R$ 820,00 = R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais)
2. Começando a partir de 11 agosto 2016 = 5 X R$ 900,00 = R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais)
IMPORTANTE: O participante deverá assinar um documento se comprometendo a pagar o
módulo na íntegra e só receberá o certificado de participação quando estiver quites com o
compromisso de pagamento do módulo.
PAGAMENTOS DE REGISTRO: Seu pagamento incluirá as aulas, vivências, alimentação e
estadia como indicado acima, através de depósito em conta corrente para:
Álvaro V. Jardim Jr
Banco Itaú - Ag. 4390 - CC. 01.330-0
CPF 085.813.551-53
Em seguida, envie um xerox do seu comprovante de pagamento para
Álvaro Jardim – Rua 16, 145 - Apto. 801 - Centro - CEP: 74015-020 - Goiânia - GO.
OU escaneie o seu recibo e envie via e-mail para secretaria@aljardim.com.br .
**REGRA PARA CANCELAMENTO: A taxa de cancelamento do(s) módulo(s) é de 10% do valor
total pago para pagamento a vista, ou 10% do valor total contratado para pagamento parcelado
e não haverá devolução deste valor.
A diferença desta taxa extraída do montante pago será devolvida, uma vez seja feito o
cancelamento até 10 de setembro de 2016.
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Não poderá ser feita nenhuma devolução, por qualquer razão, após a data de 10 de setembro
de 2016.
O envio de um formulário de registro assinado e sem a definição de uma forma de pagamento
não será aceito.
Quando definida uma forma de pagamento ela obedecerá às regras de cancelamento aqui
estabelecidas.
**REGRA PARA O USO DE SUBSTÂNCIAS: O uso de quaisquer drogas, não prescritas por
profissional qualificado, ou outras substâncias ilegais não serão permitidas durante o
treinamento ou no local onde será realizado o treinamento. Não será permitida continuar no
programa de treinamento ou vir a se tornar certificada como facilitador em Respiração
Holotrópica qualquer pessoa que faça uso de drogas ou substâncias durante o treinamento ou
no local do treinamento.
CONCORDÂNCIA COM AS NORMAS E ACORDOS ÉTICOS:
O treinamento seguirá estritamente os Princípios da RH, desenvolvidos pelo Dr. Stanislav Grof e
Christina Grof, e os acordos éticos assinados pelos praticantes da RH. O participante deverá ler
e assinar a concordância com as normas e acordos éticos praticados pelos facilitadores da RH.
Sinceramente, Álvaro Jardim

al@aljardim.com.br

- www.aljardim.com.br

4
! /!4

